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اســتـبــقت مـوجــة من االنـشــقـاقـات
ـوعد احملدد لعـقد اجللسة االولى ا
ــان اجلــديــد بــالــتــزامن مع لــلــبـــر
اجـراء وفد كردي مشترك في بغداد
مـفـاوضات الـسـاعات األخـيـرة قبل
اعالن الكرد إصطفافهم الى اي من
ـتـنـافـسـ اجلـانــبـ الـرئـيـسـ ا
عـلى تـشكـيل الكـتـلة االكـبر والـفوز
قـبلة كمـا تميز بـقيادة احلـكومة ا
يـــــوم أمس بـــــإعالن مـــــرشـــــحــــ
سـاخـنـ انـسـحـابـهـمـا من سـبـاق
الــظــفـــر بــرئــاســتي اجلــمــهــوريــة
والـــوزراء فــيـــمــا اعــلـن  نــائب عن
نــيــنــوى نــفــسه مــرشــحــاً جــديــداً
ــان وسط اخــتالف لــرئــاســة الــبـر
حــاد بــ احملــور الــوطــنـي بــشـأن
ـرشح للمنصب.  واعلنت قيادات ا
فـي ائـتالف الـنـصــر الـذي يـتـرأسه
حـــيـــدر الــــعـــبـــادي امس عن  مـــا
اســـمــته بـ(مــوقـف مــغــايــر) إلدارة
قــائــمــة االئــتـالف مــتــهــمـة  ادارة
الـــنــصـــر بــتــجـــاوز رأي أغــلـــبــيــة
االعـضاء.وقـالت القيـادات في بيان
ـواقفنا الـسابقة امس انـه (تاكيداً 
ـعلـنة نعـلن مرةً اخـرى اننا مع وا
أوسع تــمـثـيل لـلـقــوى الـسـيـاسـيـة
وبــتـركـيـبـة وطـنــيـة تـوفـر الـفـرص
قـبلة لـلنجـاح وحتقيق لـلحكـومة ا
ـنـشــودة واالبـتـعـاد عن األهــداف ا
االسـتقـطابـات السـلبـية) واضافت
انـه (نـظــراً لــتــجــاوز إدارة قــائــمـة
ائـــتـالف الـــنـــصـــر رأي أغـــلـــبـــيـــة
أعـضائها في تشكيل الكتلة األكبر
ـغــايـر إلدارة نــعـلـن عن مـوقــفـنــا ا
ـنـســجم مع الـسـيـاقـات الــقـائـمـة ا
الــدســتــوريــة في اجلــلــســة االولى
جملـــلس الــنـــواب) . وقــال عــدد من
قـــادة الــنــصــر فـي وقت ســابق من
امـس انــهـم اجــروا إعـــادة تـــقــو
لــلـمــفــاوضـات اجلــاريـة لــتـشــكـيل
الـكـتلـة األكبـر قبل انـعقـاد اجللـسة
ــان اجلــديـد.واوضح األولـى لـلــبـر
ـكـتب الـقـيادي فـي االئتالف بـيـان 
خــــــالــــــد الــــــعـــــبــــــيــــــدي امس ان
االخـير(سـتقـبل قيـادات من إئتالف

الــــنــــصــــر لـــلــــبــــحث فـي احلـــراك
الـسيـاسي اجلاري لـتشكـيل الكـتلة
ـفـاوضات األكـبـر وإعـادة تـقـو ا
اجلـارية قبل انـعقاد جلـسة مجلس
الــنـواب كـمــا بـحــثـوا أهم احملـاور
الـتي سـتطـرح في مفـاوضات امس
االحــــد).وأكـــد الـــبــــيـــان (ضـــرورة
ــبـاد الــتي تــأسس الــتــمــسك بــا
إئــتالف الــنـصــر من أجـلــهـا وهي
رفـض احملاصـصـة أو أيـة مـحـاولة
إلعـادة تشكيل الكيـانات الطائفية).
الـى ذلك كــــشف حتــــالف الــــقـــوى
الـعـراقيـة عن انـضمـام  نـواب جدد
لـه . وتــعــهــد الــتــحــالف في بــيــان
نـاسـبة بـ(الـعـمل اجلاد امـس في ا
لــــتـــغـــيــــيـــر الــــواقع الـــســــيـــاسي
ـــزري في ـــعـــاشـي واخلـــدمي ا وا
الـعــراق بـشـكل عـام ومـحـافـظـاتـنـا
عــلى الـوجه اخلـصـوص). بـدوره 
اكـد الـنـائب كـر عـفـتـان انـضـمـام
تـسـعـة نواب مـن ائتالف الـوطـنـية
الى الـتحالف. وبحـسب عفتان فإن
عنـي هم  باالضافة الى الـنواب ا
ــتـــحــدث كل من (جــاسم حــســ ا
جــبـــارة ويــحــيى غــازي احملــمــدي
ويــحـــيى احــمــد فــرج الــعــيــثــاوي
وكــر يــوسف وسـمــيــعـة مــحــمـد
غـالب وزيــتــون الــدلـــيــمي ونــايف
مـكــيف الـشـمـري وابـتـسـام مـحـمـد
درب).وفي وقت الحق قال احملمدي
أن (نـــــوابـــــاً اخــــريـن من إئـــــتالف
الـوطـنـيـة سيـنـضـمـون الى حتالف
الـــقــوى ضــمن احملـــور الــوطــني)
مـضيفا أن (النـواب الذين انضموا
والذين سينضمون اصبحت لديهم
قــنـاعــة بــتـحــالف الـقــوى واحملـور
ـقـابل نـفى ائـتالف الـوطـني). في ا
الـوطـنـيـة حصـول انـشـقـاقـات فيه.
ورفـض القيـادي في الوطـنية طالل
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اكــــد رئـــيس اجلـــمــــهـــوريـــة فـــؤاد
معصوم  للسفير التركي فاحت يلدز
لــدى بــغـداد ولــلــمـبــعــوث اخلـاص
لـــلــرئــيـس األمــريــكـي الى الــعــراق
بـــريت مـــاكــغـــورك كال عـــلى حــدة
ـنـتـخب ـان ا االلـتـزام بـدعـوة الـبـر
الـى االنــــعـــــقـــــاد فـي الــــتـــــوقـــــيت
ـــعــلن. وقـــال بــيــان الـــدســتــوري ا
رئــاسي إن مــعــصـوم اســتــقـبل في
قـصر الـسالم ببغـداد أمس السـفير
الــتــركـي لــدى بــغــداد وبــحث مــعه
(مــســار الــعالقــات الـثــنــائــيــة بـ
الـــعــــراق وتـــركـــيـــا فـي مـــخـــتـــلف
اجملـاالت)  مؤكـداً (ضرورة تـوطيد
ـشتـرك ب الـبلدين أطـر التـعاون ا
ــصـالح ــا يــضـمن ا الــصـديــقـ 
ـشـتـركـة لـلـطـرفـ في االسـتـقـرار ا
واالزدهـــــار). ونــــقل الـــــبــــيــــان عن
مـعـصـوم جتديـده (تـصمـيم رئـاسة
اجلـمـهـورية عـلى االلـتـزام بانـعـقاد
اجلـــلــســـة األولى جملــلـس الــنــواب
اجلــــديــــد بــــدورتـه الــــرابــــعــــة في
مــوعــدهـا احملــدد كــخــطـوة مــهــمـة
لــــلـــبــــدء بـــتــــشـــكــــيل احلـــكــــومـــة
اجلديدة).من جانبه جدد يلدز (دعم
بـالده لـــلــــعــــراق عــــلى مــــخـــتــــلف
الــصـعــد) مـؤكــدا (أهـمــيـة تــعـزيـز
ــشـاكل ــشـتــركــة حلل ا اجلــهــود ا
وتــطـويـر الـعالقــات بـ الـبـلـدين).
كـــمـــا اشــار الى (تـــطـــلع بالده الى
جنـــاح قــادة الــعـــراق في تــشـــكــيل
حـكـومـتـهم اجلـديـدة وأن تـعـبّر عن
ـكـونـات). وكـان تـطــلـعـات جـمـيع ا
مـــعــصــوم قــد اســـتــقــبل اول امس
ـرافق له الـذي مــاكـغـورك والـوفـد ا
ضم ايـضـاً  السـفـير األمـريـكي لدى

بــغـداد دوغالس ســيـلـيــمـان حـيث
جــرى اســتــعـراض (ســبل تــعــزيـز
عـالقــات الــتــعــاون بـــ الــبــلــدين
والــشـعـبـ الـصــديـقـ فـضال عن
مــجــمل الــتــطــورات الــســيــاســيــة
ـنــطـقـة). واألمــنـيـة في الــعـراق وا
ونـقل الـبـيان عن مـعـصوم تـأكـيده
(االلــتـزام بـدعــوة مـجــلس الـنـواب
ـنتخب الى االنـعقاد في الـعراقي ا
ـــعـــلن الـــتـــوقـــيت الـــدســـتـــوري ا
رسـمـيا). وكـان رئيس اجلـمهـورية
ـان اجلـديـد الى عـقـد قـد دعـا الـبـر
.من جــلـسـته االولى الــيـوم االثـنـ
جــهـــته أكــد مــاكــغــورك (احــتــرام
بـالده الرادة الشعـب العراقـي) كما
جــدد (الـدعم االمـريـكي  إلسـتـقـرار
الـــعــراق واالســتــمـــرار في تــقــد
ـسـاعـدات الضـروريـة لـلعـراقـي ا
فـي  جــــمــــيـع اجملــــاالت في اطــــار
االتــــفــــاق االســـتــــراتــــيـــجـي بـــ

الـبـلـدين). وكـان ماكـغـورك والـوفد
ـرافق له قـد ألتقـى رئيس احلزب ا
قـراطي الكردسـتاني مـسعود الـد
اضية الـبارزاني  مسـاء اجلمعـة ا
ــســـتــجــدات وبـــحث مــعـه (آخــر ا
عـادالت السياسية والـتغييرات وا
في الـعملية السياسية في العراق
وسـبل تشكيل احلـكومة اجلديدة).
وجــــرى خالل الــــلـــقــــاء (تـــأكــــيـــد
بـادىء الشراكة ضـرورة اإللتزام 
ــكــونـات احلــقــيـقــيــة بــ نـواب ا
الـعراقـية.( بدوره أكـد زعيم الـتيار
الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر ضـرورة
عــــدم الــــعــــودة لـــــلــــمــــربع االولى
واحملــاصـصــة والـفــسـاد.وقـال في
تـغريدة له عـلى (تويتر) امس  (لن
نـــعـــود لـــلـــمـــربع االول فـال عــودة
لـلـمحـاصـصـة وال عودة لـلـطائـفـية
وال عـــودة لــــلـــعـــرقـــيـــة وال عـــودة

للفساد). 
وأضــــاف (ال عـــودة لــــلــــهـــيــــئـــات
االقـــتــصــاديــة وال عـــودة خلــلــطــة
بــحـسـب وصـفـه. وتـابع الــعــطــار)
الـصـدر (وإن عـادوا فـلن نـشـاركهم
ولن نـشركـهم بل سنـعارضـهم عبر
قــبـة مــجـلـس الـنــواب) مـؤكـداً ان
تكون احلكومة اجلديدة (ذات قرار
واطـن عبر وزارات عـراقي تخـدم ا
تــكـنـوقـراط مـســتـقل). في غـضـون
ذلك اكــد يــلــدز لــلــتــيــار الــصـدري
احـترام تـركيـا الي قرار يـصدر عن

العراق. 
كـتب الـصـدر فـقد وبـحـسب بـيـان 
ـكتب السياسي اسـتقبل مسؤول ا
لــزعــيم الـتــيـار الــصــدري مـقــتـدى
الـــصـــدر ضـــيـــاء االســـدي يـــلـــدز
ـــرافـق له في مــــكـــتـــبه والــــوفـــد ا
بــــبـــغـــداد وجــــرى خالل الــــلـــقـــاء

(مــنـاقـشـة الـتـطــورات الـسـيـاسـيـة
ـسـتــويـ احملـلي اجلــاريـة عـلـى ا
واإلقـليـمي والتـطرق إلى مـواضيع
مــخـتــلــفـة تــقع في دائــرة اهـتــمـام
الـعـراق وتركـيـا). ونقل الـبـيان عن
يـــلـــدز تــأكـــيــده(إحـــتـــرام اجلــانب
الـــــتـــــركي ألي قـــــرار يــــصـــــدر عن
الـعراق) معـلنا عن (رغبـة احلكومة
الــتـركــيـة بــالـتــعـاون الــبـنــاء عـلى
ـا يـخـدم ـسـتــويـات و مــخـتـلف ا
مـصـلـحـة الـبـلـدين اجلـارين). وأكد
رئــيس الــتــحــالف الــوطــني عــمـار
ــمـثل األمــ الـعـام لأل احلــكـيم 
ـتـحـدة في الـعراق يـان كـوبـيتش ا
أهـــمــيــة االلــتـــزام بــالــتـــوقــيــتــات
الـدستـورية لتـشكيل حـكومة فـاعلة
.وقــال بــيـان ان احلــكـيـم اسـتــقـبل
ـكتبه امس كوبـيتش وبحث معه
ـــشـــهـــد الــســـيـــاسي (تـــطـــورات ا
الــعــراقـي واإلقــلــيــمي) مــؤكــداً له
(أهــمــيــة االلــتــزام بــالــتــوقــيــتــات
الـدستـورية والـسيـاقات الـقانـونية
لـلوصول إلى تشكيل حكومة فاعلة
تــســـتــطــيع تــلــبـــيــة احــتــيــاجــات
ــواطــنــ مـن تــوفــيــرِ اخلــدمـات ا
والــقــضـاء عــلى الــفـســاد وإيــجـاد
ــنـاســبــة وتـوفــيـر فــرص الــعـمل ا
ة مـتـطـلـبـات احلـيـاة احلـرة الـكـر
ألبــــنـــاء شـــعــــبـــنـــا). ودعت وزارة
اخلـــارجــــيـــة  الـــدول االخـــرى الى
إحـترام إرادة العراقي في تشكيل

احلكومة اجلديدة. 
وقـالت في بيان امـس انها (ترفض
أي تــــدخل فـي الـــشــــأن الــــعـــراقي
الـــداخــلي) داعـــيــة الـى (االلــتــزام
بـذلك واحترام ارادة العراقي وما
يـتـصل بـالـتـعـبـيـر عن طـمـوحـاتهم
في تـشكيل حكومـة وطنية ال تغادر

الــزوبــعي في تـصــريح (الــطـريــقـة
االبــــتـــــزازيــــة من  جــــانـب بــــعض
االشـخاص الـذين يضغـطون بدافع
ـواقع انــهم يــطــلـبــون الــتــرشـيـح 
وزاريــة مـقــدمـا بــشـراء ذ بـعض
الـــنـــواب) مـــشـــيـــراً الـى ان (هــذه
الــتــصـريــحــات مــدفـوعــة الــثـمن).
ومـــــــضى الـــــــزوبـــــــعي قـــــــائالً أن
(الـوطنية متـماسكة بقـياداتها اياد
ـــطـــلك وســـلـــيم عـالوي وصـــالح ا
اجلــبـوري وطالل الـزوبـعي وشـيخ
) مضيفاً غـاندي محمد عبـد الكر
أنـه (ال تــــوجــــد انــــشــــقــــاقــــات بل
بـالـعـكس اضـفـنـا لـلـقـائـمـة اضـافة
نـوعيـة فقائـمة تمـدن اضافت ثالثة
مـقـاعـد وعـابـرون مـقـعـدين اضـافـة
الى مـحافظ نيـنوى - مقـعد وهناك
شـــخــــصـــيـــات اخـــرى الــــتـــحـــقت
بـالـوطـنـيـة لـيـبـلغ عـدد نـوابـها 29
نائبا). في غضون ذلك اعلن رئيس
الكي ائتالف دولة القانون نوري ا
نـصب رئيس أنـه لن يرشح نـفسه 
ــالــكي فـي رســالـة الــوزراء.وقــال ا
وجـهــهـا الى نـواب كـتـلـته (عـنـدمـا
أعـلـنت قـبل سـنـوات أني ال أترشح
لــرئــاســة الــوزراء كـنـت جـادا وعن
رؤيـا ال زلت ملتزما بها وأظن فيها
مـصـلـحـة واآلن أكـرر قـراري بـعدم
ــنــصب ولــنــفس الــتــرشح لــهــذا ا
ـالـكي األســبـاب والـرؤيــة). وقـدم ا
(الـشـكـر لـكل من حـرص وكـان لديه
رغـــــبــــة فـي أن أتـــــصــــدى لـــــهــــذه
ــسـؤولــيـة وأنه ســيـكــون سـنـدا ا
وعــضـدا ألي شــخص يـتــسـلم هـذا
ـنصب حتى يسـاهم في تصحيح ا
هام الوطنية). األوضاع وحتقيق ا
واعــلـن رئــيس الــتــحــالف من اجل
ـقراطـية الـعـدالة بـرهم صالح الـد
انـه لن يـــرشـح نـــفــــسه لــــرئـــاســـة
اجلـمـهـوريـة وان حـزبه لـن يـشارك
ان كردستان . وأكد بـانتخابات بـر
صــالح خالل مــؤتــمــر صـحــفي مع
رئــيس حــكـومــة اقــلـيـم كـردســتـان
نـيجرفان البارزاني امس ان (هناك
مـالحــــظــــات عــــلـى الــــيــــة اجــــراء
ان  االقليم) مـضيفاً انـتخابات بـر
(انـــــــنــــــا لـن نــــــشــــــارك فـي هــــــذه
االنـــتــــخـــابـــات). من جــــهـــته قـــال
الــــبــــارزانـي  ان (االســــتــــعـــدادات
لالنـتخـابات قطـعت شوطا كـبيرا)
مــــوضـــحــــا ان (وفــــدا من احلـــزب
قراطي الكردستاني سيتوجه الـد
قبلة الى السليمانية خالل االيـام ا
ـسـتـجـدات الـسـيـاسـة مع لـبـحث ا
االطـراف الـسـياسـة هـنـاك). وأكدت
مـصـادر سـياسـيـة عن خالفـات ب
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الـغذائيـة من العراق اضـافة الى منع
ــســافـرين الــعــراقـيــ من الــدخـول ا
لـــلـــبـالد.وذكـــرت صـــحـــيـــفـــة الـــراي
الـكويـتية نـقال عن مصـدر مطلع امس
ان (الــكـويـت مـنــعت وحـظــرت دخـول
ـواد الغذائـية من العراق) مـبينا ان ا
(قــرار احلــظـر جــاء بـالــتــنـســيق بـ
وزارتـي الـصــحـة والــتـجـارة واإلدارة
الــعـامـة لـلـجــمـارك والـهـيــئـة الـعـامـة
لــلــغــذاء والــتــغــذيــة وبــشــكل عــاجل
كــإجــراء احــتــزازي بــســبب انــتــشـار
مـرض الكـوليـرا في العـراق). وتابعت
أن (من ضـمن الـتدابـير العـاجلـة التي
اتــخــذت بــالــتــنــســيق بــ اجلــهــات
واد ـعنية تشـمل أيضاً منع دخول ا ا
ــسـافــرين والســيـمـا الــغـذائــيـة مع ا
اخلــضـار والـفــواكه والـتـمــور ومـيـاه
الــشــرب بــأشــكــالــهــا كــافـة). وكــانت
مـفوضية حـقوق االنسان الـعراقية قد
حـذرت من انتشار مـرض الكوليرا في
ــلــوحــة الــبــصـــرة نــتــيــجــة زيــادة ا

ائي. والتلوث ا

األحــزاب الــكـرديــة بـشــأن مــنـصب
رئــيس اجلـمــهـوريـة.ويــصـر حـزب
االحتـاد الوطني الكـردستاني الذي
تقوده زوجة الرئيس الراحل جالل
الـــطــالــبـــاني عــلى تـــرشــيح أحــد
قــيــاداتـه لــلــمــنــصب ويــرفض أي
مــرشح من األحـزاب األخـرى لـكـون
ـنـصب اسـتحـقـاقـا له فيـمـا يرى ا
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
ـنـصب من اسـتـحقـاقه خـاصة أن ا
بــعـد أن انـتــهت مـدة رئــاسـة زعـيم
احلــزب مـسـعـود الـبـارزاني إلقـلـيم
ــصــادر  ان كــردســـتــان. ولــفــتت ا
دخـول صالح في وقت سابق كأحد
ـرشح عمق اخلالف في االقليم ا
. ورشـح  الــنـــائب عـن مــحـــافـــظــة
نــيــنــوى احــمــد اجلــبــوري نـفــسه
لـــرئــاســـة مــجـــلس الـــنــواب.وقــال
اجلــــــبـــــوري فـي بـــــيــــــان امس ان
ـان جـاء (تـرشــيـحي لـرئـاسـة الـبـر
بـــــــعــــــيــــــدا عـن احملـــــــاصــــــصــــــة
واحملـسوبـية) مـتعـهداً بـأن (يكون

حــيـاديـا ولن يـنــحـاز الى اي جـهـة
حــزبـيـة او مــنـاطـقــيـة او طـائــفـيـة
اوعـشائـرية). تـأتي هذه الـتطورات
عـشيـة االستـعدادات اجلـارية لـعقد
ـان اجلـديـد اجلــلـسـة االولى لـلــبـر
كــمــا تـتــزامن مع قــيـام وفــد كـردي
بــزيـارة حــاســمـة الى بــغـداد. وفي
هـذا الـسـيـاق اعـلن الـعـبـادي امس
ــان أنه ســيــحــضــر جــلــســة الــبــر
االولى بـصفته رئيساً للوزراء كما
اكــد أن ائــتالف الـنــصــر مـســتــعـد
لـلـتـفـاوض.  وفي اطـار مـفـاوضات
شـترك يـوم امس  أجـتمع الـوفـد ا
ـقـراطي الكـردسـتاني لـلـحـزب الد
واالحتــــاد الــــوطــــني  فـي بــــغـــداد
صـــبــاح امس مع قـــيــادات احملــور
الـــوطــــني  الـــذي يـــضـم ست كـــتل
سـياسية سنـية .وبحث االجتماع 
بـحـسب مـصـادر (خـيـارات تـشـكيل
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة األكــبــر الــتي
ســـتــتـــمـــخص عــنـــهـــا احلــكـــومــة
ـسـاء الــعـراقـيــة اجلـديــدة) وفي ا

ـاثـلة مع عـقـد الـوفد اجـتـمـاعات 
تـنـافسـة على الـقـوى السـياسـيـة ا
تـشكيل الكتـلة االكبر. وزار وفد من
احملـــــــــور الـــــــــوطـــــــــنـي اول أمس
الـســلـيـمـانـيـة وعـقـد اجـتـمـاعـاً مع
االحتـاد الـوطـني حـيث اتـفـقـا على
تــشــكــيل جلــان مــشــتــركــة لــبــحث
تــفـاصـيل تـشــكـيل الـكــتـلـة األكـبـر.
وكــان الـوفـد الـكـردي قـد وصل الى
بــغــداد اول أمس الـســبت والــتـقى
اوالً بـــرئــيس اجلـــمــهـــوريــة فــؤاد
مـعصوم.  وبحـسب مصادر كردية
فــــإن حـــــوارات الــــوفــــد الــــكــــردي
الــــكـــردســــتـــانـي في بــــغـــداد (هي
الـفـيـصل لتـحـديـد مسـار الـتـحالف
الـــكــردســتـــاني  نــحـــو أي مــحــور
ســيــنــضم ايه  لــتــشـكــيل الــكــتــلـة
االكـبر).ويحـمل الوفد ورقـة مطالب
 االتـفاق عليهـا بشكل نهائي ب

ـكـتـبـ الـسـيـاسـيـ لـلـحـزبـ . ا
واتهم  عضو ائتالف دولة القانون
مـحــمـد الـعـكـيـلي جـهـات خـارجـيـة

وداخـلية بـ(السـعي للخلط االوراق
ـــشـــهـــد) خالل جـــلـــســة واربـــاك ا
. وقال قررة اليوم االثن ان ا البر
فـي تــــصــــريح  امـس إن (جــــهـــات
خــارجـيـة وداخــلـيـة تــسـعى خلـلط
ـان االوراق وعــرقـلــة جـلــسـة الــبـر
شـهد فيـها كمـا أن هناك وإربـاك ا
جــهـات تــسـعى لــتـمــديـد اجلــلـسـة
بـطـرق عديـدة من خالل االنسـحاب
الى الـكافتيريـا واالخالل بالنصاب
الـــقـــانـــوني لـــهـــا أو عـــدم إكـــمــال
الــنـصـاب ) مـوضــحـاً أن (الـفـريق
الــذي لم يــفــلح بـتــشــكــيل الـكــتــلـة
االكــبـر يـسـعى لـسـيــنـاريـو تـمـديـد
اجلــلــسـة الـى جـلــســة اخـرى وفي
رة االخرى حـال عدم االلـتئـام في ا
فــيــصــار الـى اعــادة االنــتــخــابـات
خـالل ســـتـــ يـــومــــا). وبـــحـــسب
الـــعـــكـــيـــلي  فـــإن (اعـــضـــاء دولــة
الـــقـــانــون مـــاضــون الـى انــعـــقــاد
ــانـــيــة واحــتــرام اجلـــلــســة الـــبــر

التوقيتات الدستورية لها).

لـوناً مـكوناتـياً أو حجـماً سيـاسياً
وحتـقق للشعب تطلعاته في النمو
واالزدهار) مشيرة الى (الشراكات
االسـتـراتيـجيـة الفـاعلـة مع الدول
وفي مــقــدمــتــهــا اتــفــاقــيــة االطـار
تحدة االستراتيجي مع الواليات ا
االمـريكـية الـتي من شأنـها تـعزيز
الـعالقات بـ البـلدين في مـختلف
ـا اجملـاالت االمـنـيـة والـتـنـمـويـة 
يــحـفظ سـيــادة الـعـراق وســلـطـات
مـؤسـسـاته الـدستـوريـة). من جـهة
اخـــرى اســــتـــغـــربت اخلـــارجـــيـــة
(االدعـاءات) بـشـأن تلـقي جـمـاعات
مــــســـلــــحــــة عـــراقــــيــــة صـــواريخ

باليتسية من إيران. 
تحدث باسم الوزارة أحمد وقـال ا
مــــحــــجـــــوب في بــــيــــان  امس إن
الــوزارة (تـسـتـغـرب من االدعـاءات
الـتي سـاقهـا تقـرير صـحفي بـشأن
تــلـقي جـمـاعـات مـســلـحـة عـراقـيـة
صــواريـخ بــالــســتــيــة من إيــران)
مـضيـفاً أنه (في الوقت الـذي تؤكد
فـيه الـوزارة أن الـعـراق غـيـر مـلزم
بــالــرد عــلى تــقــاريــر صــحــفــيـة ال
تـــمـــتـــلك دلـــيـالً مــلـــمـــوســـاً عـــلى
إدعـاءتـها ومـزاعـمهـا فـإنهـا تـؤكد
أن جــــمـــيع مـــؤســــســـات الـــدولـــة
ادة الـعـراقـية مـلـزمـة ومـلتـزمـة بـا
الـسابـعة من الـدستـور التي تنص
عــــلى عــــدم اســـتــــخـــدام األراضي
ـــراً ألي الــــعـــراقــــيـــة مــــقـــراً أو 
عــمـلـيـات تـســتـهـدف أمن أي دولـة

أخرى). 
ونــقــلت وكـالــة أنــبـاء رويــتـرز عن
مـــصــــادر قـــالت انــــهـــا إيـــرانـــيـــة
وعـراقية وغربية قولها أن (طهران
قــــدمت صـــواريـخ بـــالـــيــــســـتـــيـــة
جلماعات موالية لها في العراق).

وبـكمـية الف مـتر مـكعب بـاليوم من
خالل انـشاء محطات حتميل جديدة
بعد ان كانت تصدر منه بكمية 500
مــتــر مــكــعب بــالــيــوم). وأكــدت انه
"بــاإلمـكـان رفع الــكـمـيــة حـال زيـادة
ـيــا حـيث ان هـذا الــطـلب عــلـيه عــا
ــيه ــنــتج يــحــمل مــواصــفــات عـا ا
مـطـلـوبـة من قـبـل شـركـات الـطـيران
ـدني مـوضـحـة ان الـتـصـديـر يتم ا
عــــبــــر شــــركـــة تــــســــويق الــــنــــفط
سـومـو).وارتفـعت مـعدل الـصادرات
ــتــحــقــقــة لــشــهــر آب واإليــرادات ا
ـاضي مقـارنة بالـشهـر السابق له ا
واعــلـنت وزارة الــنـفط عن تــصـديـر
أكـثـر من  111مـلـيـون بـرمـيل خالل
ـــتــحـــدث بــاسم شـــهــر آب. وقـــال ا
الـوزارة عـاصم جـهـاد إن (مـجـموع
ـصـدرة من الـنـفط اخلام الـكـمـيات ا
ـــاضي من احلـــقـــول لـــشـــهــــر آب ا
الـنـفطـيـة في وسط وجـنوب الـعراق
بـلـغت أكـثـر من  111 مـلـيـونـا و61
الـفا و 618 بـرميال بايـرادات بلغت
اكـثر من  7 مـليارات و 729 مـليونا
و 57 الـف دوالر فــيــمــا لم تــســجل
االحــصـــائــيــة صــادرات من حــقــول
كــركــوك). وأضـاف جــهـاد في بــيـان
عدل الـيومي لـلصادرات امـس أن (ا
بـلغ  3 مالي و 583 الـف بـرمـيل"
مـشـيراً إلى أن مـعدل سـعـر البـرميل

الواحد بلغ  69,593 دوالرا).
الـى ذلك اكــد الـــعــراق اســـتــعــداده
لـزيـادة صـادراته الـنـفـطـيـة في حال
مــوافـقـة أوبـك عـلى ذلك مـبــيـنـا ان
(صــادراته ارتــفـعت خالل شــهـر اب
ـاضي). وذكـرت وكـالـة بـلـومـبـيرغ ا
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شــهــدت مــحـافــظــة الــبــصـرة أمس
تــظـاهـرة جـديـدة قــرب حـقل نـفـطي
واعـتـصـاماً فـيـمـا قطع مـتـظـاهرون
آخـرون طريق حقـل السيـبة الغازي
وافــاد شـهــود عــيـان  بــتـظـــــــــاهـر
ـدخل نــحـو  150 شــخــصـاً عــنــد ا
الـرئيس حلقل نـهر بن عمـر النفطي
احلــكـومـي بـســبب سـوء اخلــدمـات
والـــفــســـاد. وأكـــد مــســـؤولــون في
احلـقل إن (عـمـلـيات اإلنـتـاج تـسـير
بــشـكل طـبــيـعي) مــشـيـرين الى إن
(إنــتــاج حــقل نــهــر بن عــمــر يــبــلغ
.( حــالــيــا  44 ألـف بــرمـيـل يــومــيـاً
ــئــات من  اهــالـي قــضـاء وشــارك ا
شط الـــعــرب بــاعــتـــصــام مــفــتــوح
ــؤدي الى أقــامــوه عــلى الــطــريق ا
مـــنــفـــذ الــشـالمــجـــة احلــدودي مع
ايــران مـطـالــبـ بــحـلـول ســريـعـة
ــيـــاه وشـــحـــتـــهــا الزمـــة تـــلـــوث ا
ـتـردي. وحتــسـ واقع اخلـدمـات ا
الـى ذلك أقدم متـظاهـرون في قضاء
ابـو اخلصيب على قطع طريق حقل
الـسيبة الغـازي عندما جتمع أهالي
مـنـطـقـة االسـمـدة التـابـعـة لـلـقـضاء
وسط الـطـريق وقـطـعوه احـتـجـاجا
عــــلى تـــردي اخلــــدمـــات وتــــفـــشي
الــبــطــالــة. وفي ديــالى اعــلـن قــائـد
شــرطــة احملــافــظــة الــلــواء فـيــصل
الـــعـــبــادي  اطالق حـــمـــلــة كـــبــرى
ـشاركة  20الـف منتـسب وضابط
فـي قــيــادة الـــشــرطــة لـــدعم اهــالي
ــــيـــاه الــــصـــاحلـــة الــــبـــصــــرة بـــا

لـلشرب.وقـال العبـادي لــ ( الزمان )
امـس إنه  ( اوعز بإطالق حملة هي
االكــبـر من نــوعـهـا في ديــالى لـدعم
اهـالي البـصرة حتـت عنـوان: قطرة
ماء من نهر ديالى الى شط العرب)
مبينا ان ( احلملة ستدار من جانب
ــبـاشـر جلــنـة مــركـزيـة بــإشـرافه ا
وادارة مــــــديـــــــر قــــــسم االعـالم في
الـقيادة العقيد غالب العطية جلمع
اكثر من مليون قنينة ماء وارسالها
عــلى شــكـل دفــعــات مـتــتــالــيــة الى
الـبصـرة ) .وأضاف الـعبـــــــادي أن
(  20 الـف من ضـبــاط ومــنـتــسـبي
الـشـرطـة سـيـشـاركـون بـاحلـمـلة ) 
مــؤكـــدا ان ( دعم الــبــصــرة في ظل
الـــظــروف الـــراهــنـــة يــعـــد واجــبــا
وطـــنـــيــا) . وفـي كــربالء تـــظـــاهــر
الــعـــشــرات من مــنــتـــســبي صــحــة
احملـافـظة امس أمـام دائـرة الصـحة
ـتأخرة مـطالـب بصـرف رواتبهم ا
ــتـظـاهـرون مــنـذ  5أشــهـر. وهـدد ا
الكات الطبيـة والصحية وهم مـن ا
اثــنـاء الـتــظـاهـرة وزارتي الــصـحـة
ــالـيــة بـتـحــويل الـتــظـاهـرة الى وا
إضــراب عـام عـن الـعــمل إذا لم يـتم
ـتـوقفـة مـنذ أكـثر صـرف رواتـبهم ا
مـن خـمـسة أشـهـر). من جـانـب اخر
اعـلـنت شركـة مـصافي اجلـنوب عن
زيـــادة انــــتـــاج وقـــود الـــطـــائـــرات
ــصــدر من قــبــلــهــا الى الـف مــتـر ا

مكعب يوميا.
وذكـرت الشـركة في بيـان امس انها
(بـــاشـــرت بــالـــتـــعـــاون مع شـــركــة
اخلــــطــــوط واالنــــابــــيـب وشــــركـــة
الـتـوزيع بـتـصديـر وقـود الـطـائرات
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يــغـادر أمــيـر الـكــويت الـشــيخ صـبـاح
األحـمـد اجلابـر الصـباح إلى واشـنطن
. وقـالت وكـالــة االنـبـاء الــيـوم االثـنــ
الـكويتيـة ان االمير سيـجري محادثات
مـع الــــرئـــــيس األمـــــريــــكـي دونــــالــــد
تـــرامب.ولـم يـــتـــضح بـــعـــد مـــا الــذي
سـيناقـشه الزعيـمان لكن أمـير الكويت
قـاد جـهود الـوساطـة حلل خالف نشب
مــنـذ عــام عـنـدمــا قـطــعت الـســعـوديـة
واإلمـارات والبـحرين ومصـر العالقات
الـدبلوماسـية والتجاريـة وحركة النقل
مـع قطر.واتهـمت الدول األربع الدوحة
بــــدعم اإلرهـــاب وتــــوثـــيق صـالتـــهـــا
بـعدوتهم اإلقلـيمية إيـران. وتنفي قطر
ـقاطعة هي تـلك االتهامـات وتقول إن ا
مـحـاولة لـلمـساس بـسـيادتـها.وانـحاز
تــرامـب عــلــنــا إلى صف الــســعــوديــة
واإلمــارات في بـدايـة األزمــة لـكـنه بـدأ
بـــعــد ذلـك يــحث عـــلى الـــتــوصل حلل
الســــتـــعــــادة الـــوحــــدة في اخلــــلـــيج
واحلـــفــاظ عــلـى جــبــهـــة مــوحــدة في
مــواجــهــة إيــران.ونــقــلت تــقـاريــر عن
مـسـؤولـ أمـريكـيـ وعـرب الـقول إن
(إدارة تــرامب تــمــضي قــدمــا سـرا في
مـساع لتشكيل حتالف أمني وسياسي
جــديــد مع الــدول اخلــلـيــجــيــة الـست
ومــصـــر واألردن ألهــداف من بــيــنــهــا
الــــتـــصـــدي لــــلـــتـــوسـع اإليـــراني في
ـــنــطــقــة).وقـــالت مــصــادر إن (إدارة ا
تـــرامب تـــأمل أن تـــتم مــنـــاقـــشــة ذلك
الـتحالف الـذي أُطلق علـيه مؤقـتا اسم
حتــــــــــــــالـف الــــــــــــــشـــــــــــــرق األوسـط
االسـتراتيـجي) خالل قمـة تقرر مـبدئيا
أن تـعقـد في واشــــــــنطن في  12و13
ــقــبل عــلى الــرغم من تــشــريـن األول ا
أنـهم أشاروا إلى أن األزمـة مع قطر قد

تشكل عقبة كبرى أمام األمر.
واد ومـنعت الكويت اسـتيراد وحظر ا
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شـرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية
رصـــدت في الـــســابـع من آب اجلــاري
خـرقا على أحـد أنابيب النـفط الواصلة
الى مـنـطقـة الدورة. وقـال مـدير شـرطة
الكي نـفط الوسط العميـد الركن مالك ا
(وبناء على معلومات أستخباراتية من
قـبل أستخبارات شرطـة الطاقة بوجود
خـرق في أنـبوب نـاقل لـلنـفط اخلام في
مــنـطـقـة الـدورة  تــشـكـيل مـفـرزة من
ديرية بأمرة مدير شعبة فوج طوار ا
ديـريـة شرطـة نفط الـعالقـات واألعالم 
ـفــرزة نـفـذت الــوسط).  وأضــاف ان (ا
مــداهـمـة لـلــدار الـواقع في حي الـدوار
نطقة الدورة حيث تب قيام صاحب
متد من الـدار بخرق األنبوب الـنفطي ا
حتـت داره بأنبوب مطاطي وأستخراج
الــنــفط اخلــام وحتــمــيــله بــصـهــاريج
وتـهريـبه وبيـعه في السـوق السوداء).
تد واضـاف ان (هذا األنبوب النفطي 
من مـصـفى الـشـعـيـبـة الـنـفطـي ويصل

الى مصفى الدورة).
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صدقت محكمة حتقيق الكرخ اعترافات
مـتهمـ يقومـون بتهـريب النفط اخلام
في مـنـطـقـة الـدورة وبـيـعه فـي الـسوق
ـــتــحـــدث الــرســمي الـــســوداء.وقــال ا
جملـلس الـقـضـاء األعـلى الـقـاضـي عـبد
الــســتــار بــيــرقــدار في بــيــان امس إن
(احملـــكــمــة صـــدقت اقــوال مــتـــهــمــ
اعــتـرفــوا بــسـرقــة الـنــفط اخلـام بــعـد
اســتـئــجـار مــنـزل في مــنـطــقـة الـدورة
وأقدموا على عمل ثقب في احد أنابيب
نزل).وأضاف ارة بالقرب من ا النفط ا
ــتـهــمـ اعـتــرفـوا بـأن بــيـرقـدار ان (ا
ــســروقــة تــبــاع في كــمــيــات الــنــفط ا
الــــســــوق الــــســـوداء) الفــــتــــا إلى أن
(احملـكــمـة تـولت تـصـديق اعـتـرافـاتـهم
واتـخذت كـافة اإلجـراءات بحـقهم وفـقاً
ـادة الـرابـعـة / 1 مـن قـانون ألحــكـام ا
مـكـافـحـة اإلرهـاب بـغـيـة إحـالـتـهم الى
احملــكـــمــة اخملــتــصــة). وكــانت قــوات

فيصل العبادي
االمــريــكــيــة نــقال عن مــديــر شــركـة
تــســويق الــنــفط الــعــراقــيــة وكــالـة
ســومـو عالء الـيــاسـري ان (الـعـراق
ـزيــد من عــلى اســتــعــداد لــشـحـن ا
ـجرد أن توافق أوبك الـنفط اخلام 
عــلى الـكــيـفـيــة الـتي يــتـقــاسم بـهـا

األعضاء). 
وأضاف ان (الصادرات العراقية من
الــنــفط سـتــكــون قـريــبـة من 3.595
مـليون بـرميل يومـيا خالل شهر اب
مقارنة بـ  3.54مـليون برميل يوميا

في تموز). 
وأشــار الــيــاســري الى ان (الــعـراق
سـيكـون له القـدرة على ضخ كـميات
من الـنـفط في حـال اتـخـذت مـنـظـمة
أوبـك قـــــرارا بـــــذلك وان الـــــســـــوق

بحاجة الى كميات نفطية).


